
Zadanie nr 46
„Według przepisu Babci” – w ostatnim dniu obchodzonego w naszym

przedszkolu Tygodnia Kaszubskiego, dzieci poznały i przygotowały potrawy
kaszubskie- plińce, racuchy, pùlczi ze sledzã oraz młodzowy kùch. Wspólnie

je wykonały a następnie degustowały.



PRZEPISY

6 ziemniaków
2 jajka
odrobina mleka
szczypta soli
łyżka mąki

PLIŃCE
składniki:

Zetrzeć ziemniaki na drobnych oczkach, następnie dodać jajka, mleko, sól
oraz mąkę. Wszystko zamieszać i smażyć na rozgrzanym oleju.
Podawać ze śmietaną lub cukrem.

Smacznego!







ziemniaki (całe)
śmietana 12%
mleko
2 łyżki octu
łyżka cukru
ogórek kiszony
cebula
jabłko
2 jajka ugotowane na twardo
2 płaty śledzia marynowanego
sól, pieprz

PÙLCZI ZE SLEDZÃ
czyli ziemnniaki ze śledziem

składniki:

Ziemniaki ugotować w mundurkach (na Kaszubach mówi się na nie pùlczi)- wystudzić. 
Następnie przygotować sos. Śledzia pokroić w kostkę, następnie dodać śmietanę. Wlać
odrobinę mleka, dodać sól, pieprz, dodać ocet i cukier. Następnie pokroić w drobną kostkę
ogórek, jabłko i jajko, natomiast cebulę w piórka i . Wszystko wymieszać i podawać razem 
z pùlkoma (obranymi ze skórki ugotowanymi ziemniakami). Smacznego!

Smacznego!

PRZEPISY





PRZEPISY

około 3 szklanki mąki
szklanka mleka
4 jajka
drożdże (świeże - 40 g, suszone 7 g)
pół kostki palmy (roztopić)
cukier wanilinowy
szczypta soli 
pół szklanki cukru.

RACUCHE
składniki:

Mąkę przesiać do dużego naczynia, dodać sól. Jajka roztrzepać z cukrem i cukrem
wanilinowym. Mleko lekko rozgrzać i dodać drożdże. Do przygotowanej mąki dodać ciepły
tłuszcz i mleko z drożdżami. Następnie wszystko wyrobić do uzyskania przyjemnej, delikatnej
masy i odłożyć do wyrośnięcia. Gdy ciasto zwiększy swoją objętość dwukrotnie, wybierać
łyżką porcje i układać na rozgrzanej patelni. Ciasto smażymy do złotego koloru i obracamy.
Po usmażeniu kłaść racuchy na talerz wyłożony ręcznikiem kuchennym, by pozbyć się
nadmiaru tłuszczu. Gotowe obsypać cukrem pudrem i podawać jeszcze ciepłe. 

Smacznego!



1 kg mąki pszennej tortowej
1 1/2 szklanki cukru
2 3/4 szklanki mleka
10 dag drożdży
1/2 masła
skórka z 1 cytryny
4 jaja

Wszystkie produkty muszą być przechowywane w temperaturze pokojowej. Unikajmy metalowych naczyń.
Drożdże tego nie lubią.
Przygotowujemy zaczyn: szklankę mleka podgrzać tak, aby było letnie. Zdjąć z palnika. Dodać 4 łyżeczki
cukru, pokruszyć drożdże i posypać 2 łyżkami mąki. Zamieszać i odstawić w ciepłe miejsce, aby drożdże
ruszyły. Pamiętajmy o większym naczyniu, bo drożdże mogą wykipieć, kiedy zaczną pracować.
W czasie gdy rośnie nam zaczyn, rozbijamy jaja (lekko mikserem wraz z cukrem), a 1/2 kostki masła
roztapiamy i dodajemy skórkę otartą z cytryny. Masło nie może być wrzące! W dużej misce łączymy mikstury:
zaczyn, jaja i masło. Po trosze dodajemy mąkę, aż masa ja wchłonie, cały czas wybijając ciasto ręką.
Wybijanie musi trwać tak długo, aż masa sama będzie nam się odklejać od dłoni. Po czym nakryć misę
bawełnianą ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.
W międzyczasie przygotowujemy kruszonkę. Łączymy 1/2 kostki masła z cukrami i mąką. Rozcieramy palcami
tworząc grudki.
Gdy ciasto drożdżowe podwoi swoją objętość, wykładamy keksówki papierem do pieczenia i każdą z nich
wykładamy ciastem do połowy. Posypujemy kruszonką, ponownie przykrywamy ściereczką i znów
odstawiamy do wyrośnięcia. Piec nastawiamy na 160 stopni. bez termoobiegu. Pieczemy przez ok. 25 minut.
Ciasto piec w nagrzanym piekarniku ok. 30- 35 minut w temperaturze 180°C (góra- dół).

MLODZOWY KÙCH
składniki:
ciasto

      Kùch po kaszubsku to ciasto, a młodze - drożdze. Jeszcze do niedawna co niedzielę podawano go do kawy
lub herbaty. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Smacznego!

1/2 kostki masła
2 opakowania cukru
waniliowego
1/4 szklanki cukru
1/4 szklanki mąki pszennej
tortowej

kruszonka






